
 

 

  

मंकी फिव्हर रोगाची महाराष्ट्रातही लागण 

मंकी फिव्हर हा रोग आता गोव्यानंतर महाष्ट्रातही आढळून आला आहे, असे गोव्याच्या आरोग्य 
अधिकाऱयांनी सांधगतले. या रोगाचे काही रुग्ण महाराष्ट्रात सापडले आहेत.  
 

संशोिकांच्या मते कनााटकातील शशमोगा जिल्ह्य़ात क्यासनूर िगंलातून या रोगाचा उगम झाला 
असून त्याला क्यासनूर िॉरेस्ट डडसीि म्हटले िाते. हा रोग पजचचम घाटातील गोवा, केरळ व 
महाराष्ट्र या राज्यातील काही शतेकऱयांना झाला आहे.  
 

 २०१४ मध्ये गोव्यात मंकी फिव्हर िोरात होता. सत्तारीच्या पाले खेडय़ात काही िणांचा मतृ्यू 
झाला होता. तो मंकी फिव्हर आहे हे दाखवून देण्याचे काम मणणपाल ववद्यापीठाचे कुमार यांनी 
केले आहे. मंकी फिव्हरचा ववषाणू माकडातून माणसात येतो. २०१५-१६ मध्ये त्यामुळे तीन 
िणांचा मतृ्यू झाला आहे व २६७ िणांना रोगाची लागण झाली होती. 
 

 

 

महात्मा गांिी हत्येसंबंिी अहवालावरील कायावाही िाहीर करण्याचे 
ननदेश 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर व त्यांचे सहकारी हे महात्मा गांिींच्या हत्येच्या कटाचा भाग होते असे 
दशावणारा पुरावा असल्हयाचे नमूद करणाऱया िे. एल. कपूर आयोगाच्या अहवालावर काय 
कायावाही केली हे िाहीर करावे, असे ननदेश कें द्रीय माहहती आयोगाने पंतप्रिान कायाालयाला हदले 
आहेत. 
 

ज्याप्रमाणे नेतािी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित िाईल्हस उघड करण्यात आल्हया, त्याच 
ितीवर महात्मा गांिींबाबतचा सावकष कागदपत्ांचा संग्रह तयार करावा, अशीही शशिारस 
आयोगाने पंतप्रिान कायाालयाला केली आहे. 
 

३० िानेवारी २०४८ रोिी झालेली महात्मा गांिींची हत्या, त्याचा पुढील तपास आणण न्यायालयीन 
खटला यांच्याशी संबंधित रेकॉडा शमळावा यासाठी माहहतीच्या अधिकाराखाली करण्यात आलेला 
अिा माहहती आयोगाने या कायाालयाकड ेपाठवला. 
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गांिी हत्या प्रकरणात न्यायालयाने सावरकर यांना पूवी कटाच्या आरोपातून मुक्त केले होते.  
 

 

 

मािी सरन्यायािीश अल्हतामस कबीर यांचे ननिन 

मािी सरन्यायािीश अल्हतामस कबीर यांचे कोलकात्यामध्ये दीघा आिाराने ननिन झाले. ते ६८ 
वषाांचे होत.े देशातील कुशाग्र बुद्धिमते्तच्या न्यायािीशांपैकी एक न्यायािीश अशी त्यांची ओळख 
होती.  
 

 कबीर यांनी त्यांच्या कारकीदीला १९७३ ला सुरुवात केली होती. आिी कोलकाता जिल्हहा 
न्यायालय, नंतर कोलकता उच्च न्यायालय येथे त्यांनी वफकली केली. वकील म्हणून त्यांची 
हदवाणी आणण िौिदारी या दोन्ही शाखांवर मिबूत पकड होती.  
 

त्यांची १९९० मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायािीशपदी ननवड करण्यात आली होती. 
२००५ मध्ये त्यांची ननयुक्ती झारखडंचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायािीश म्हणून करण्यात 
आली होती. त्यानंतर त्यांची ननयुक्ती सवोच्च न्यायालयात न्यायािीश म्हणून करण्यात आली 
होती.  
 

अल्हतामस कबीर यांची २९ सप्टेंबर २०१२ मध्ये सरन्यायािीशपदी ननयुक्ती करण्यात आली होती. 
त्यांनी हे पद १८ िलैु २०१३ पयांत भूषवले. 
 

 

 

शाहहद आफिदीची आंतरराष्ट्रीय फिकेटमिून ननवतृ्ती 
पाफकस्तानचा अष्ट्टपैलू फिकेटपटू शाहहद आफिदीने अखेर आतंरराष्ट्रीय फिकेटमिून ननवतृ्ती 
घेण्याचा ननणाय घेतला. 
 

आिमक िलंदािी आणण उंच िटके मारण्यासाठी प्रशसद्ि असलेल्हया आफिदीने यापूवीच २०१० 
मध्ये कसोटी फिकेटमिून आणण २०१५ मध्ये एकहदवसीय फिकेटमिून ननवतृ्ती घेतली होती.  
 

आता त्याने आपली २१ वषाांची फिकेट कारफकदा थांबववण्याचा ननणाय घेतला. आफिदीने या 
महहन्याच्या सुरवातीलाच ननवतृ्ती घेणार असल्हयाचे संकेत हदले होते.  



 

 

 

आफिदीने १९९६ मध्ये फिकेटमध्ये पदापाण केले होते. त्याने आपल्हया दसुऱया एकहदवसीय 
सामन्यात ३७ चेंडूत शतक झळकाववण्याचा ववचववविम केला होता. त्याचा हा वविम १७ वषे 
अबाधित होता.  
 

आफिदीने ३९८ एकहदवसीय सामन्यांत ८०६४ िावा आणण ३९५ बळी घेतले आहेत. त्यामुळे 
त्याची ओळख अष्ट्टपैलू फिकेटपटू म्हणून होती. 
 

 

 

िाहहरात ववचवात ववराट कोहलीचा वविम 

मैदानावर वविम रचणाऱया ववराटने आता मैदानाबाहेरही नवा वविम रचला आहे. त्याने िीडा 
साहहत्य ननशमातीमध्ये आघाडीवर असणाऱया 'पुमा' कंपनीशी ११० कोटींचा करार केला आहे. एकाच 
कंपनीशी इतक्या मोठ्या रकमेचा करार करणारा ववराट पहहलाच िीडापटू ठरला आहे.  

 

त्यामुळे ववराट आता िमैकाचा िावपटू उसेन बोल्हट, असािा पॉवेल, िुटबॉलपटू धथअरी हेन्री , 

ऑशलव्हर जिरूड या िागनतक बँ्रड अॅम्बेशसडरच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. 
 

'पुमा'ने ववराटसोबत केलेला हा करार आठ वषाांचा आहे. पुमाने याआिीही अनेक हदग्गि 
िीडापटंूसोबत करार केला आहे. यापूवी तेंडुलकर आणण महेंद्रशसगं िोनी यांनी ववववि एिन्सी 
आणण कंपन्यांसोबत १०० कोटींचे करार केले होते. मात्, ववराटने एकाच कंपनीसोबत एवढ्या 
मोठ्या रकमेचा करार करून वविम प्रस्थावपत केला आहे. 
 

गेल्हया वषाात कोहलीने बॅ्रण्डव्हॅल्हयूच्या माध्यमातून तब्बल ६०० कोटींची कमाई केल्हयाची माहहती 
'डि अडँ िेल्हप्स'ने िाहीर केलेल्हया आकडवेारीतून पुढे आले होते. कोहलीने गेल्हया वषाभरात 
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केलेली अिलातून कामधगरी आणण त्याच्या आकषाक लूकमुळेच िाहहरातदारांची पसंती त्याला 
िास्त आहे.  
 

कसोटी संघाचा कणािार झाल्हयानंतर कोहलीच्या बॅ्रण्डव्हॅल्हयूमध्ये २० ते २५ टक्क्यानंी वाढ झाली. 
चार माशलकांमध्ये सलग चार द्ववशतकं ठोकण्याचा परािम कोहलीने ठोकून सवाांचेच लक्ष वेिून 
घेतले. याबाबत कोहलीने सर डॉन बॅ्रडमन यांनाही मागे टाकले.  
 

सध्याच्या घडीला कोहली २० अधिक बॅ्रण्डचे प्रमोशन करत आहे. यात जिओनी, अमेररकन 
टुररस्टर अशा मोठ्या बॅ्रण्डचाही समावेश आहे. 
 

 

 

मंगळ ग्रहावर मानवी वसाहत शक्य 

संयुक्त अरब अशमरातीने (यूएई) मंगळ ग्रहावर िीवनासाठी पोषक वातावरण ननमााण करून तेथे 
मानवी वस्ती स्थापण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योिनेवर काम सुरू केले आहे.  
 

शखे मोहंमद बबन राशीद अल मख्तुम यांनी दबुईत या आठवड्याच्या प्रारंभी 'मासा २११७' 

प्रकल्हपाची घोषणा केली. हा प्रकल्हप १०० वषाांत पणूा करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले 
आहे.दबुईतील ५ व्या िागनतक सरकार शशखर पररषदेत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्हपाची घोषणा 
करण्यात आली.  
 

 

 

सईदला एटीएच्या यादीत टाकण्याच्या ननणायाच ेभारताकडून स्वागत 

िमात उद दवाचा म्होरक्या हाफिि सईद याचा पाफकस्तानमिील पंिाब सरकारने दहशतवाद 
ववरोिी कायद्याअतंगात (एटीए) यादीमध्ये समावेश केला आहे. भारताने पाफकस्तानच्या या 
ननणायाचे स्वागत केले आहे.  
 

दहशतवाद संपवण्यासाठी घेतलेल्हया या तका शुद्ि ननणायाचे भारत स्वागत करतो असे परराष्ट्र 
खात्याचे प्रवक्ते ववकास स्वरुप यांनी म्हटले आहे. याआिी पाफकस्तान सरकारने हाफिि सईदला 
दहशतवादी मानण्यास नकार हदला होता. 
 



 

 

हाफिि सईद आणण त्याचा सहयोगी कािी काशशि या दोघांची नावे एटीएच्या यादीमध्ये चौथ्या 
पररशशष्ट्टात टाकण्यात आली आहेत. चौथ्या सूचीतील ननयमांचे उल्हलंघन केल्हयास तीन वषाांची 
शशक्षा होऊ शकते. त्यामुळे हाफिि सईदला शशक्षा देण्याच्या दृष्ट्टीने हे महत्त्वपूणा पाऊल मानले 
िात आहे.  
 

या यादीमध्ये ज्यांच्या नावाचा समावेश आहे त्या व्यक्तींना परदेश प्रवासावर ननबांि लावले 
िातात, त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होतात. त्यांना वेळोवेळी 
न्यायालयात हिर राहावे लागते आणण त्याच्यावर सरकारची करडी निर असते.  
 

हाफिि सईदला ९० हदवसांसाठी निरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. तसेच यादीमध्ये त्याच्या 
नावाचा समावेश होण्याआिी त्याच्यावर परदेश प्रवासावर ननबांि लादण्यात आले आहेत. 
 

हाफिि सईदची िलाह-इ-इंसाननयत नावाची एक संस्था आहे. या संस्थेमािा त त्याने कायाकत्याांची 
मोठी िौि उभी केली आहे. या संस्थेच्या मालकीच्या अनेक रुग्णवाहहका आहेत. त्या 
माध्यमातून त्याने त्याचे मोठे िाळे ननमााण केले आहे. हाफिि सईदच्या िमात उद दवा या 
संघटनेवर बंदी आल्हयानंतर िलाह-इ-इंसाननयत मािा तच तो त्याच्या कारवाया सुरू ठेवेल असे 
तज््ांनी सांधगतले आहे. 
 


